Szczecin 2015-05-26
Nz. WM/MK/PN/SEK/02/2015

OGŁOSZENIE
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą:
„Sukcesywna dostawa wodnego roztworu chlorku wodorotlenku poliglinu na potrzeby Zakładu Produkcji
Wody „Miedwie” oraz Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” i „Zdroje”.
I.) Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Szczecinie zawiadamia na podstawie
art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907
ze zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę wodnego roztworu chlorku wodorotlenku poliglinu na potrzeby
Zakładu Produkcji Wody „Miedwie” oraz Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” i „Zdroje” jako najkorzystniejsza
została wybrana:
W zakresie części nr 2 oferta złożona przez:
„KEMIPOL” Spółka z o. o.
ul. Kuźnicka 6
72-010 Police
Suma uzyskanych punktów łącznie: 100 pkt.
Kryterium nr 1 (waga 90%) – cena brutto oferty: 720 288,00 zł brutto – 90,00 pkt.
Kryterium nr 2 (waga 10%) – czas realizacji jednorazowej dostawy: dostawy w czasie do 24 h od daty
złożenia zamówienia - 10 pkt.
W zakresie części nr 3 oferta złożona przez:
„KEMIPOL” Spółka z o. o.
ul. Kuźnicka 6
72-010 Police
Suma uzyskanych punktów łącznie: 100 pkt.
Kryterium nr 1 (waga 90%) – cena brutto oferty: 126 050,40 zł brutto – 90,00 pkt.
Kryterium nr 2 (waga 10%) – czas realizacji jednorazowej dostawy: dostawy w czasie do 24 h od daty
złożenia zamówienia - 10 pkt.
II) Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszych ofert:
Wykonawca został wybrany, ponieważ spełnił wszystkie stawiane przez Zamawiającego warunki, a w
szczególności w ramach wspomnianych części uzyskał najwięcej punktów, zgodnie z kryteriami oceny ofert.
III) Informacje odnośnie sposobu dokonywania oceny ofert:
KRYTERIUM nr 1 dla części nr 2 i dla części nr 3 (waga 90%) – cena brutto oferty:
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najniższa cena oferty brutto
----------------------------------------------cena brutto oferty ocenianej

x 100 pkt x znaczenie kryterium 90 %

KRYTERIUM nr 2 dla części nr 2 i dla części nr 3 (waga 10%) – czas realizacji jednorazowej dostawy:
- dostawy w czasie od pow. 48 h do 72 h od daty złożenia zamówienia – 0 pkt.
- dostawy w czasie od pow. 24 h do 48 h od daty złożenia zamówienia – 5 pkt.
- dostawy w czasie do 24 h od daty złożenia zamówienia – 10 pkt.
IV) Lista Wykonawców, którzy złożyli oferty:
W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – sektorowego na część nr 1 złożono jedną
ofertę. Oferta została złożona przez niżej wymienionego Wykonawcę:
1. „KEMIPOL” Spółka z o. o. ul. Kuźnicka 6 72-010 Police
W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – sektorowego na część nr 2 złożono dwie
oferty. Oferty zostały złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:
1. Konsorcjum firm „DONAUCHEM POLSKA” Spółka z o. o. ul. Topolowa 15, 62-090 Rokietnica i DONAU
CHEMIE AG Am Heumarkt 10 1030 Wien
2. „KEMIPOL” Spółka z o. o. ul. Kuźnicka 6 72-010 Police
W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – sektorowego na część nr 3 złożono dwie
oferty. Oferty zostały złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:
1. Konsorcjum firm „DONAUCHEM POLSKA” Spółka z o. o. ul. Topolowa 15, 62-090 Rokietnica i DONAU
CHEMIE AG Am Heumarkt 10 1030 Wien
2. „KEMIPOL” Spółka z o. o. ul. Kuźnicka 6 72-010 Police
V.) Ocena oferty konsorcjum firm „DONAUCHEM POLSKA” Spółka z o. o. i DONAU CHEMIE AG
Oferta spełnia warunki Zamawiającego pod względem formalnym oraz pod względem zgodności przedmiotu
zamówienia z wymaganiami Zamawiającego.
Ocena oferty zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert w zakresie części nr 2:
Kryterium nr 1 - Cena brutto oferty (za całość oferowanego produktu w ramach części nr 2): 797 040,00 zł brutto
720 288,00 zł
-----------------------------------------------797 040,00 zł

x 100 pkt x 90% = 81,00 pkt.

Kryterium nr 2 - czas realizacji jednorazowej dostawy: dostawy w czasie do 48 h od daty złożenia zamówienia - 5
pkt.
Suma uzyskanych punktów łącznie w ramach obu kryteriów: 86 pkt.
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Ocena oferty zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert w zakresie części nr 3:
Kryterium nr 1 - Cena brutto oferty (za całość oferowanego produktu w ramach części nr 3): 139 482,00 zł brutto
126 050,40 zł
-----------------------------------------------139 482,00 zł

x 100 pkt x 90% = 81,00 pkt.

Kryterium nr 2 - Czas realizacji jednorazowej dostawy: dostawy w czasie do 48 h od daty złożenia zamówienia - 5
pkt.
Suma uzyskanych punktów łącznie w ramach obu kryteriów: 86 pkt.
VI.) Ocena oferty firmy „KEMIPOL” Spółka z o. o.
Oferta spełnia warunki Zamawiającego pod względem formalnym oraz pod względem zgodności przedmiotu
zamówienia z wymaganiami Zamawiającego.
Ocena oferty zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert w zakresie części nr 2:
Kryterium nr 1 - Cena brutto oferty (za całość oferowanego produktu w ramach części nr 2): 720 288,00 zł brutto

720 288,00 zł
-----------------------------------------------720 288,00 zł

x 100 pkt x 90% = 90,00 pkt.

Kryterium nr 2 - Czas realizacji jednorazowej dostawy: dostawy w czasie do 24 h od daty złożenia zamówienia - 10
pkt.
Suma uzyskanych punktów łącznie w ramach obu kryteriów: 100 pkt.
Ocena oferty zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert w zakresie części nr 3:
Kryterium nr 1 - Cena brutto oferty (za całość oferowanego produktu w ramach części nr 3): 126 050,40 zł brutto
126 050,40 zł
-----------------------------------------------126 050,40 zł

x 100 pkt x 90% = 90,00 pkt.

Kryterium nr 2 - Czas realizacji jednorazowej dostawy: dostawy w czasie do 24 h od daty złożenia zamówienia - 10
pkt.
Suma uzyskanych punktów łącznie w ramach obu kryteriów: 100 pkt.
VII.) Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy Pzp zawiadamia także, że przedmiotowe
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - sektorowego w zakresie części nr 1 (wodny roztwór chlorku
wodorotlenku poliglinu na potrzeby Zakładu Produkcji Wody „Miedwie”) zostało unieważnione na podstawie art. 93
ust. 1 pkt. 4 w powiązaniu z art. 93 ust. 2 ustawy z tego powodu, iż cena najkorzystniejszej oferty, lub oferta z
najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
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Uzasadnienie
Cena jedynej i jednocześnie najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr 1 (oferta złożona przez firmę
„KEMIPOL” Spółka z o. o.) znacząco przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia w zakresie części nr 1 wynosiła
5 750 791,20 zł brutto (kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynika z ilości wody planowanej do
uzdatnienia w okresie kontraktowym <33 mln m3> i prognozowanej ceny brutto za uzdatnienie 1000 m3 wody
<jedyne kryterium cenowe części nr 1>, która przewidywana była na poziomie 172,20 zł brutto). Oferowana przez
jedynego Wykonawcę biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu cena wynosiła 7 610 625,00 zł brutto
(230,63 zł brutto za uzdatnienie 1000 m3 wody). Cena ta była wyższa od kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na
sfinansowanie zamówienia o 1 859 833,80 zł brutto, co stanowi 32% kwoty pierwotnie planowanej.
Ponad to informujemy, iż biorąc pod uwagę przyjęte przez Zamawiającego założenia budżetowe na rok
2015 (zużycie materiałów w celu ustalenia stawki taryfowej za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków),
Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przewidzianej na sfinansowanie zakupów w ramach przedmiotowej części nr
1 do ceny najkorzystniejszej oferty.
VIII.) Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Szczecinie zawiadamia również na
podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego – sektorowego w zakresie części
nr 2 i w zakresie części nr 3 zostanie zawarta, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty.
Dziękujemy za udział w przeprowadzonym przez nas postępowaniu. Osoba upoważniona do kontaktu z
Wykonawcami - p. Marek Kowalski: 091 489-88-13.

Z poważaniem
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